
                                                                                              :   ماره 

1 

 ميحالرحمن الر اهللابسم

 »تبليغ«و » دعوت«خالصه مباحث سابق در مورد آيات 
در خصوص قاعده تربيت به معناي خاص و هدايت به معناي دعوت بود كه مالحظه  يبحث ما در ادله قرآن

 يُبَلِّغُونَ الَّذينَ«شريفه  آيه ينشانترمهمبود كه  »تبليغ«و همچنين واژه  »دعوت« ها واژهنآي كه در آيات شد.
را بر استحباب در بيان  آن كه داللت 1»حَسيباً بِاللَّهِ  كَفى وَ  اللَّهَ ِإالَّ أَحَداً يَخْشَوْنَ ال وَ يَخْشَوْنَهُ وَ  اللَّهِ  رِساالتِ

دعوت از دو جهت  آيات .دعوت نبود آياتبه وضوح آن آيه . البته اين سازي آن پذيرفتيمو نهادينهمعارف الهي 
 ند:بودآيات ن ياز ا ترمهم
 .بود ترواضح فرا آموزشيدعوت نسبت به فعاليت تربيتي  كه شمولاين جهت  از :يك 
 إِلَى َيدْعُونَ أُمَّةٌ ِمنْكُمْ لْتَكُنْ وَ«، توجه عامه مكلفين بوددعوت خطاب م آياتاز جهت اين بود كه در  :دوم 
 اهللاصليپيامبر اكرم اختصاص به  و 2»الْمُفْلِحُونَ  هُمُ أُولِئكَ  وَ الْمُنْكَرِ عَنِ يَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ وَ الْخَيْرِ

 .نداشت السالمعليهمديگر  انبياءو  سلمعليه و آله و 
 گرفتفرامييث اين كه عموم مكلفين را از ح ،مربوط به دعوت آياتاز  وهردو گيعني  آياتاز آن سه گروه  

اما ؛ نداولي بود شتنددا يترواضحبه بحث ما انطباق امر و بعث داشتند و هم از حيث اين كه  مجموعاًو  اولي بود
  .مآن را در استحباب پذيرفتي ياتيعنا چند باهر د،جهت مشكل بو از هر دو سوره آل عمران 39 آيهاستدالل به 

 .رساندا ميالزام ر ،آياتيكي از  نيز چون وجه سوم
 و ن كه مفهوم دعوت با آموزش انطباق داردييك ا :سه وجه برجسته بود »دعوت« آياتپس در گروه  
 .گيردميهم را  فرا آموزشيتربيتي  هاييتفعال

هم  :ومس .داشت مكلفين شمولشت بلكه نسبت به همه ندا انبياءاينكه خطابات آنها متوجه پيامبر يا  :دوم 
مستحب  ،هر دو قاعدهدر فلذا  ،ترجيح بود ي نيزو بعض الزام بود سوره آل عمران، 104آيه اين كه در بعضي مثل 

ورديم آدعوت را ابتدا  آياتبه همين دليل هم اين  .شدو وجوب در معارف الزامي استفاده مي در همه معارف
هيچ يك  »تبليغ« آيهاما در  ؛خيلي فايده داشت ،به سه دليلي كه اشاره كرديمهر دو قاعده ي يعني براي ما و برا

 : نيست شدهبياناز آن سه وجه 
                                                            

 39ـ احزاب : 1
 104ـ آل عمران :  2
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 .توان قائل شديو دشواري م با مقداري تأملآن،  مفهومبراي  شمول را يك:
كردن خطابش نياز به  و براي تعميم بود السالمعليهم انبياءبه  و مربوطخطابش هم شمول نداشت  :دوم 

 وجوهي كه در سابق گذشت بود. ضميمه
شد نه دو يك قاعده استفاده مي ديگرعبارتبه، زياد واضح نبود و رجحان داشت آن اين كه الزام :سوم 
  .قاعده

 آيات حاوي تذّكر و تذكير. 6
و طبق ترتيبي كه ادله مورد بحث  اندشدهبياني است كه در باب تذّكر و تذكير آياتاز  ايمجموعهاين دليل 

 .آيديمدليل ششم به حساب  اندقرارگرفته
ي از اين آياتو  3»ُمَذكِّرٌ أَنْتَ إِنَّما َفَذكِّرْ«اي با واژگاني همچون آيات كه در موارد عديدهدر اين مجموعه از 

چند نكته در اين الهي هست كه به بيان  انبياءو يا ديگر  سلمعليه و آله و  اهللاصليپيامبر اكرم خطاب به  قبيل
 شود:مورد پرداخته مي

 خطاب خاص آيات . 6 ـ 1
پيامبر اخير خاص  آياتخطاب در آنها همچون دو گروه از اين است كه  آيات مجموعه از اولين نكته در اين

به ايشان داده شده است از  باشد و اگر هم نسبتيمي السالمعليهم انبياء ديگر يا سلمعليه و آله و  اهللاصلياكرم 
 اين باب است.

يا از  :براي تعميم داريمي سابق چهار وجه كمك آننياز به به ديگر مكلفين  آياتبراي شمول اين  بنابراين 
ذكر  اخيراً ي هم اسوه حسنه بود كه ديگرجانشيني علما نسبت به ائمه بود  ابود ي 4»الْأَنْبِيَاء وَرَثَةُ الُْعلَمَاءَ ِإنَّ« باب

 .تنقيح مناط بود شد و در نهايت از باب

                                                            
 21ـ غاشيه:  3
 العلماء فضل و فضله و العلم صفة باب  ،32، ص1الكافي،ج ـ  4
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 ظهور خطاب آيات در دو مقوله امر و توصيف. 6 ـ 2
است:  زيرمجموعهنيز داراي دو  آياتاين است كه ظهور خطاب در اين مجموعه از  آياتنكته دوم در اين 

 انبياءديگر در مقام توصيف  زيرمجموعهو » فذكّر«ظهور خطاب در امر است همچون  آياتدر بعضي از اين 
 الهي است كه از آنها امر قابل استنباط نيست.

آنها يي كه در هاآناما  ؛كندپيدا ميبه معارف الزامي باشد اختصاص  امر و الزامي كه در آنها آياتدر نتيجه آن 
نياز است  شدهبيان قبالً  ني اينهاامب و چون گيردو احكام و اخالق را در بر مي عقايدهمه معارف از  ،الزام نباشد

 آنها نيست. تكراربه 

 آموزشي يهاتيفعالظهور غالبي مفهوم تذكر در . 6 ـ 3
و كاركرد اين  ظهورهست كه ذكر ر و تذكير و تذكّنكته سوم كه در اين رابطه است مربوط به مفهوم شناسي 

هستند و  يادآورياعم از تعليم يا  آموزشي هاييتفعال البته اينهست. آموزشي  هاييتفعاليشتر در الفاظ ب
تربيتي غير  هاييتفعالنسبت به  شانولي شمول ،شوندرا نيز شامل ميسهو و غفلت يا يا نسيان اخراج از جهل 

آيد ميبا يك موعظه از غفلت و نسيان بيرون مواردي كه شخصي  ،آيه. فلذا محل ترديد است شدهبيانموارد از 
ها از آن است ولي به خاطر بعضي از انگيزه مسئلهجايي كه فرد عالم و متوجه به بعيد است شود، اما را شامل مي
 كند را شامل شود.خودداري مي

 تواصي آيات حاوي. 7
 آياتكه عبارت هستند از ي هستند كه در آنها تواصي بكار رفته است آياتدليل هفتم از ادله قرآني،  

را در قاعده ارشاد بحث البته آنها  .6»بِاْلمَرَْحمَةِ تَواصَوْا وَ بِالصَّبْرِ تَواصَوْا«و  5»بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالَْحقِّ تَواصَوْا«
 .باشند آيهتواصي دو  آياتاين رسد كه . به نظر مييماهكرد

مرتبط با بحث ما  7»بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ َتواصَوْا« آيهسوره بلد كه ربطي به بحث ما ندارد و فقط  17 آيه
 هست. 

                                                            
 3ـ والعصر:  5
 17ـ بلد:  6
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مقام ربط زيادي به بحث  در اينولي چون  ،در حوزه فقه تربيتي جاي بررسي داردنيز هر چند وصيت  آيات
در اين خصوص چند نكته سوم سوره عصر است كه  آيهعمده همين  شود.به آنها پرداخته نمي فعالً ما ندارد 
 م.يكنعبور ميها ز آناوار فهرست است شدهبيان قبالًآن  نياچون مب و وجود دارد

 ظهور آيه در الزاميات. 7 ـ 1
در مقام بلكه ، مفيد الزام نيست آيهاين صيغه امري وجود ندارد  آياتاست كه چون در اين كته اين اولين ن
 باشد.من ميخاسر و مؤ يهاانسانتوصيف 

 تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا وَ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنُوا الَّذينَ إِالَّ خُسْرٍ لَفي الْإِنْسانَ إِنَّ الْعَصْرِ وَ «
 »بِالصَّبْرِ
 د.از آن استفاده كربه قرينه تقابل الزام را  توانيقائل شود كه م آيهاينكه كسي در همين  اللهم

، خسارتي كه گريد سراي انخسر يعني خسر ينا »خُسْرٍ لَفي الْإِنْسانَ إِنَّ الْعَصْرِ وَ«فرمايد: مي آيهبيان ذلك: 
 وَ « شود.است كه عبارت اخري حرام مي به معناي دوري از رحمت خدا و خسارت اخروي است آمدهجا اين

انجام هايي كه ايمان و عمل صالح آندر ارتكاب معصيت هستند مگر نها ايعني انس» خُسْرٍ لَفي الْإِنْسانَ إِنَّ الْعَصْرِ
را از عذاب آنها اين اعمال » بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ ِبالْحَقِّ تَواصَوْا وَ الصَّالِحاتِ عَِملُوا وَ  آمَنُوا الَّذينَ إِالَّ « اندداده

يعني ايمان به  »آَمنُوا الَّذينَ  إِالَّ«در مقام بيان اعمال الزامي است. نتيجه آن كه  آيه، بنابراين بردبيرون مي
 يعني» الصَّالِحاتِ عَِملُوا«بلكه  ،گويدهم مستحبات را نمي» الصَّالِحاتِ عَِملُوا«و هست آنها چيزهايي كه الزام در 

يعني تمام كارهاي » الصَّاِلحاتِ عَمِلُوا«رسيد كه بدوي به نظر مي. در نگاه بردزيان بيرون ميرا از آنها اعمالي كه 
يعني آن كند را مقيد مي» الصَّالِحاتِ َعمِلُوا« تقابل يابيم كه قرينهموجود در مي قرينهصالحه، ولي با توجه به 

شود هم با اين بيان مي »بِالصَّبْرِ تَواصَوْا وَ بِالْحَقِّ تَواصَوْا«از و  بخشدرهايي مي هايانزاز كه انسان را اعمالي 
 .وب استفاده كردالزام و وج

 شود كه بله زيانداده ميجواب  واالتر نرسيدن نيز زيان است، مراتببهاشكال كند كه  در اين جا اگر كسي 
  .گويدگويد بلكه خسران را مينميعدم النفع را  »خُسْرٍ لَفي الْإِنْسانَ إِنَّ«است اما ظاهر 

 وجود دارد: ما حاصل اين نكته آن شد كه در معناي خسران دو احتمال
 .خسارت يعني ضرر و زيان كه مشتمل بر نوعي از عذاب و عقاب است :يك

                                                                                                                                                                                         
 3ـ والعصر:  7
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 .گفت »خسر«شود به آن ارت مطلق است ولو نفع هم نبرد مياينكه خس :احتمال دوم 
از فيوضات  و از درجه باالترمطلق اينكه كسي  .منيادو آن را اقوي مي يمنكما احتمال اولي را تقويت مي 
عقاب و  وضرر به معناي  آيهدر  شدهمطرح انخسر نيست بلكه ان مورد بحث در آيهاين خسرم شد ومحربرتر 

 است. اخذهؤعتاب و م
استفاده ولي از دو مقام و منظر متفاوت ا در اين سوره دو بار از قاعده تقابل اين است كه م توجهقابلنكته 

مقابل  و است »منواآ«مقابل  »خُسْرٍ«اين ؛ اب استمقام عت ،مقام وهمان عقاب است  »خُسْرٍ«يم: ظهور نكمي
ديگر  آياتو  »خُسْرٍ لَفي الْإِنْسانَ  إِنَّ«اين است كه  متقاعدكننده قرائن مجموعه اين .كفر است هم »منواآ«
 بعيد است كه كسي مدعي شودمثال  عنوانبهاست.  افتادنضاللت و معصيت  وگناهكاري در  به معناي »خُسْرٍ«

 آيهرسد كه بعيد به نظر ميفلذا ، فارسي نشده استسلمان هست چون  »خُسْرٍ لَفي اْلإِنْسانَ  إِنَّ« آيهابوذر مشمول 
 شامل اين موارد بشود.

  پذيرفته شود نكته دوم قابل استنباط و استدالل است.  الذكرفوقمطلب  اگر 

 الصالحات د عملواامور الزامي مقصو. 7 ـ 2
؛ درجات و اعمال واجب است» الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَُنوا«اين است كه مراد از  بارهدرايندومين نكته 

 باشد:ا توجه به مقدمات ذيل چنين ميشود. تقرير مطلب بشامل نميلحي را بنابراين هر عمل صا
 واحد است. آيهسياق  ديگرعبارتبهدر مورد يك مطلب است،  آيهمقدمه اول: سياق بيان 

داراي ايمان و يي كه نهاآهستند مگر  »خُسْرٍ«همه در  گوياي شمول و عموميت است. آيهدمه دوم: ظهور مق
 عمل صالح هستند.

را به معناي گمراهي و ضاللت و خاسران را مرتكبين  »خُسْرٍ«كه در آن  قبلي شدهبياننتيجه: با توجه به نكته 
» الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آَمنُوا«آيد كه مراد از مي دستبهنتيجه  معصيت تبيين كرديم، با توجه به قاعده تقابل اين

 در گمراهي و ضاللت هستند هاانساناين خواهد بود كه  آيهمعناي  ،واجبات و الزاميات دين است. با اين بيان
 .هستدارند در محدوده الزاميات  و حق كه ايمان و عمل صالح و تواصي به صبر نيامگر كس

قائل به  است ـاستفاده قابل استحباب  ، فقطتوصيفمواردي كه مدعي بوديم به خاطر برخالف آيه ـ در اين 
 »خُسْرٍ«به اين شرح شد كه ابتدا معناي  آيهپس مرحله استنباط و فهم شود. الزام استفاده مي آناز  اين هستيم كه
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معنا و تعين  داراي آيهدر نتيجه  ،مشخص شد »الصَّالِحاتِ َعمِلُوا وَ آَمُنوا«معناي تقابل آنگاه از باب  ،معلوم شد
 .گرديد جديدي غير نگاه بدوي و تخصص

 آيهوجود بعث در . 7 ـ 3
 و دارد و بعث امر »الصَّالِحاتِ عَِملُوا وَ  آمَنُوا«معلوم شد كه  8در مباحث گذشته شدهبيانبا توجه به مطالب 

 .بعث الزامي هم هست كه مضافاً  ،لو اين كه در آن صيغه بعث نيست
در  شدهكشف، ولي معارف كار شده است رآنمقدار وسيع در مورد تفسير قاين شد كه  خاطرنشانبايد  

 .باز جاي كار دارد يت مانند قطره در برابر درياهاست ومقايسه با معارف مجهول براي بشر
 سامعه يناراحت يا و يكهنگ موجب تكرارش؛ 9»السَّْمعِ وُلُوجُ  وَ الرَّدِّ كَثْرَةُ تُخْلِقُهُ لَا وَ«هست كه  البالغهنهجدر 
 . )يرتردلپذ اششيريني و است پرورترروح باز كنند تكرار و بخوانند آن را قدر هر و( نگردد

 مفهوم حق و صبر. 7 ـ 4
 ن مفهوم اين دو واژه هستيم.ادر مقام بي كهرفته است  كاربه صبرحق و  واژگاندر اين سوره، 

را امر  آنآن چه كه عقل و شرع  ،چيزي كه در متن شريعت ثابت است آنيعني  اين جانظور از حق در م
 هست.لزاميات اما مراد از آن در مقام، ا ،داننددرست و ثابتي مي

 مربوط به رفتارهاستكه احكام و آن چه  و اخالقيات و عقايدشامل  ،دارد آيهتوجه به اطالقي كه حق در با 
  شود.ا اين قيد كه از ميان اين معارف و امور مربوط به رفتار تنها شامل الزاميات آنها ميشود، بمي

از . شودترك معصيت مي داري كه موجب انجام طاعت وصبر يعني خويشتن ،معلوم است نيزصبر معناي 
 .ن مصاديق استياباست،  شدهبيان صبر يبرا ياتادر روكه از مواردي  مقصودطرفي 

 از تواصي مراد. 7 ـ 5
است پس در مقام بيان حكم  از باب تفاعلتواصي  رسد كه چوندر نگاه ابتدايي به مفهوم تواصي، به نظر مي 

ماده . باب تفاعل از جمله ابوابي در صرف است كه بيان يعني همه بايد يكديگر را وصيت بكنند ،طرفيني است
                                                            

 اي كه در مقام انشاء به داعي امر وارد مي شود داللت بر بعث مي كند مضافا كه داللت آن بر بعث قويتر از خود امر است.ـ جمله خبربه 8
 156، خطبه  219 ، ص)الصالحصبحي(البالغةنهجـ  9
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بيان وقوع ماده آن  ،روداي كه به اين باب ميبارت كه هر ماده، به اين عكندفعل از باب طرفيني و بين االثنين مي
 .است دو طرفي زدوخورد به معنايتضارب  مثالً شود، فعل بين دو نفر يا دو گروه مي
اين هم او را  ند واست او اين را وصيت بك آمدهروي امر به تبادل وصيت  تواصيدر محل بحث ما نيز ظاهر 

 .وصيت بكند
تواصي طرفيني باشد،  لزومي نداردبعد از بيان اين مقدمه بايد گفته شود كه در مقام، دليل لبي داريم كه لكن  

بلكه تواصي در جايي است كه واجبي ترك شود يا حقي تر ك گردد. اگر در جايي هر دو طرف مرتكب اين 
كب بود الزم نيست كه مرتكب شدند بايد همديگر را امر به تواصي كنند، اما اگر چنين نبود و يك طرف مرت

به خاطر فلذا كند، چرا كه موضوعي براي اين بعث وجود ندارد.  حقبهشونده نيز به ديگري امر به صبر و دعوت 
 .حكم متقوم به صيغه تفاعل و مشاركت نيستقرينه لبيه، قائليم كه 

 وصيت امر به مانآن هفقهي  . بُعدفقهي در آن نيستبُعد ولي  ،ه تفسيري و تربيتي عام داردتنكبحث اين 
از نظر رود، لذا نمي كاربهعناي مشاركت و طرفيني است. شاهد ديگر آن نيز اين است كه باب تفاعل هميشه به م

داراي  اين مفهوم را ندارد يا اگر هم صيغه اصالً يا صيغه  حال .قوامي در موضوعيت فقهي ندارد ،فقهي مشاركت
 الْخَيْرِ  إِلَى َيْدعُونَ  أُمَّةٌ مِْنكُمْ لْتَكُنْ وَ« آياتشبيه  .گيردمي آند كه اين مفهوم را از قرينه لبيه دار اين مفهوم باشد

كه  11»اْلمُنْكَرِ  َعنِ انْهَ وَ بِالَْمعْرُوفِ أُْمرْ وَ«و  10»الْمُفِْلحُونَ ُهمُ ُأولئِكَ  وَ الُْمنْكَرِ عَنِ يَنْهَْونَ وَ بِالْمَْعرُوفِ يَأْمُرُونَ وَ
ن امر ايالبته  ،باشيد وناهي از منكر خير و امر به معروفه بشما بايد اهل دعوت  :مقام بيان اين هستند كهدر 

. در ما نحن است نيز مطرحجا  در اين طبعاً شرايط عقلي دارد كه و بدهد و ...  تأثيراحتمال  مثالً شرايطي دارد
 اين هم الزم نيست كه گفته بشود. ي نباشدتأثيراگر احتمال پذيرش و  فيه هم

 مقارنت مفهوم وصيت با وعظ. 7 ـ 6
 اعم از آن است؟توصيه و سفارش است يا  ال است كه آيا فقطدر مورد مفهوم وصيت سؤ

تعليم و آگاهي بخشي اختصاص به بايد اذعان كرد كه مفهوم وصيت شمول دارد و همانند دعوت است كه  
. در او انگيزه ايجاد بكندخواهد در بل علم و آگاهي دارد ولي موصي ميمقابلكه چه بسا طرف ، صرف ندارد

                                                            
 104ـ آل عمران:  10
 17ـ توبه : 11
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طرح يعني طوري  12بوعظ مقترنا به يعمل بما يرالغ يإل التّقّدمُ: يَّةُالَوصِ غت هم در معناي وصيت آمده است كه:ل
 .برانگيخته شود و طرف مقابل باشدو موعظه  اثرگذاريهمراه با يك نوعي  كند كهموضوع مي

 مجموعه مالحظاتيد، اما با وششامل بحث نمي آيهرسيد كه در ابتدا شايد به ذهن ميدر نهايت بايد گفت كه 
شامل  نيزقاعده ارشاد را شايد كند بلكه هدايت را به شكل الزامي اثبات ميده تربيت و عقاديديم كه  ،كه شد
 . شود
 ه الطاهرين آلو  محمدعلي اهللاصلي و
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